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126/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A lejárt határidejű határozatokról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 

határozatokat: 

 

 

 Z-291/2011. (VIII. 25.) Abony Város „Közösségi Háza – Komplex kulturális, 

oktatási, művészeti központ és Zeneiskola”, valamint a „Piaccsarnok és fedett piac, 

üzletház és lakások” építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli 

tervezési munkáinak ellátása tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása 

 Z-350/2011. (XI. 24.) Abony Közművelődéséért díj adományozása 

 360/2011. (XI. 24.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának 

jóváhagyása 

 362/2011. (XI. 24.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója   

 374/2011. (XI. 24.) „Lehetőségeink Fő tere - Abony integrált településközpont 

fejlesztése” című KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 számú pályázat II. ütemében 

kiépítésre került térfigyelő kamerák üzemeltetése 

 382/2011. (XI. 24.) Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesületének 

kérelme     

 385/2011. (XI. 24.) Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére 

vonatkozó pályázat kiírása    

 Z-9/2012. (I. 26.) Abony, Kossuth tér 3. 3/2. szám alatti 56 m
2
 alapterületű bérlakás 

tekintetében felmerülő lakbértartozás eltörlésére irányuló kérelem elbírálása 

 Z-10/2012. (I. 26.) „Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó 

sportoló” díj adományozása 

 Z-12/2012. (I. 26.) A Varga Katalin Gimnáziumban működő Arany János 

Tehetséggondozó Programba való felvételhez benyújtott hozzájárulási kérelem 

elbírálása 

 15/2012. (I. 26.) Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi munkájáról   

 24/2012. (I. 30.) Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú 

ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékelése 
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 25/2012. (I. 30.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására 

 26/2012. (I. 30.) „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és 

gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló 

külterületi „K1” csatorna megépítéséhez szükséges földrészletek végleges adásvételi 

szerződés aláírásáról 

 27/2012. (I. 30.) a Közterület-felügyelet Polgármesteri Hivatalon belüli jogállásának 

meghatározása 

 Z-32/2012. (II. 13.) KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő 

tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér 

környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése” és "Abony Város Közösségi Ház – Komplex kulturális, 

oktatási, művészeti központ kivitelezése és Zeneiskola kivitelezése" munkálataira 

műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 

 Z-33/2012. (II. 13.) KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő 

tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér 

környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli 

munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 34/2012. (II. 13.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása 

 35/2012. (II. 13.) a Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület „Az önkéntesség 

elterjesztése” című TÁMOP-5.5.2-11/1. kódjelű pályázaton való részvételének 

támogatása 

 48/2012. (II. 23.) A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor működtetésével kapcsolatban 

kialakult állapotról, és a megoldásának lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadása 

 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület határidő megjelölése nélküli 

hosszabbítását rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 

 Z-5/2012. (I. 26.) Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt 

jegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálása 

 17/2012. (I. 26.) Az Abonyi Rendőrőrs Városi Sportcsarnok ingyenes használatba 

vételéről szóló kérelmének elbírálása   

 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az 

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 

 Z-6/2012. (I. 26.) Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-

2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház – Komplex 

kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” kivitelezési munkáinak 

tárgyában ajánlattételi felhívás megtárgyalása 

 Határidő: 2012. május 31. 
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 Z-7/2012. (I. 26.) Az Abony, Kodály Zoltán és a Semmelweis utca között 

elhelyezkedő belvíz elvezető árok telekhatárának, tulajdonviszonyainak, illetve 

szolgalmi jogának rendezése 

 Határidő: 2012. április 30. 

 16/2012. (I. 26.) Abony Városának a „Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és 

lakások” építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli terveinek 

módosítása 

 Határidő: 2012. május 31. 

 19/2012. (I. 30.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása     

     Határidő: 2012. december 31. 

 21/2012. (I. 30.) A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódó közoktatási szakértői tevékenység ellátására történő 

szakember megbízására 

Határidő: 2012. április 30. 

 22/2012. (I. 30.) A dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti hibáinak 

javítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlattevő megbízása 

 Határidő: 2012. április 30. 

 23/2012. (I. 30.) Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok 

biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég 

megbízása 

Határidő: 2012. december 31. 

 Z-38/2012. (II. 13.) KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere 

Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér 

környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli 

munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás Z-33/2012. (II.13) határozat 

eredményének módosítása a Kbt. 96. § (4) bekezdés alapján 

 Határidő: 2012. április 30. 

 Z-40/2012. (II. 23.) A KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú “Lehetőségeink Fő 

tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése” tárgyú pályázat “Kossuth tér 

környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt 

kivitelezésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására 

szervezet és Ad-Hoc bizottság megbízása 

Határidő: 2012. április 30. 

 Z-41/2012. (II. 23.) Tájékoztató a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény alperes ellen indított munkaügyi perrel kapcsolatban 

Határidő: 2012. május 31. 

 52/2012. (III. 01.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet 

végrehajtásához szükséges intézkedésekről 

Határidő: 2012. december 31. 
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A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Balogh Pál s. k. 

       polgármester              jegyző  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2012. április 13. 

 

 

Polónyi Éva  

 jkv. 


